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Høring - Perspektiver på en klimalov 
 
 

NTL vil takke for muligheten til å komme med innspill til Klima- og miljødepartementets 
høringsnotat: Perspektiver på en klimalov. Det er bra at regjeringen ser på muligheten for om 
en klimalov vil ha merverdi i Norge. Samtidig mener vi høringsnotatet er for overflatisk til at det 
gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for saken. Skal Norge innføre en klimalov, må det 
gjennomføres en grundig utredning der klimaeksperter og representanter for sivilsamfunnet er 
representert.  
  
En godt utformet klimalov kan gi merverdi i klimaarbeidet ved å legge til rette for en mer 
sektorovergripende og langsiktig klimapolitikk enn i dag. For å lykkes med dette må det vedtas 
utslippsmål for ulike tidsperioder. Modellen fra Storbritannia der det settes mål for perioder 
tilsvarende parlamentsperiodene vil være hensiktsmessig for å ansvarliggjøre de folkevalgte og 
regjeringen. Å vedta mål for tre slike perioder fremover vil sikre langsiktighet gjennom 
forpliktende og konkrete planer over en lengre periode. Det gir også mulighet til å måle 
resultater opp mot vedtatte mål, og bør begrense muligheten til å skyve tiltak fremover i tid. 
Det bør følges opp av økt langsiktighet i forvaltningen og i Stortingets og regjeringens løpende 
arbeid. 
 
Et svært viktig strukturelt tiltak for å sikre en mer helhetlig klimapolitikk er at Stortinget skal 
vedta årlige karbonbudsjetter i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen. Når alle 
sektorer må sees i sammenheng og utslippene legges sammen vil det kunne sikre at det totale 
utslippsnivået ikke blir større enn måltallet. Budsjettiltak som vil føre til utslipp må balanseres 
med kutt i andre sektorer. Slikt vil et samlet storting ansvarliggjøres for klimamålene.  
 
En klimalov kan være nyttig ved at den fører til sterkere forpliktelser over tid og mellom 
sektorer. Samtidig er det svært mange viktige klimatiltak som kan gjennomføres umiddelbart, 
uavhengig av en klimalov. Arbeidet med dette kan ikke forsinkes i påvente av en eventuell lov.  
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